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1Na campanha eleitoral comprometeu-
se com o desenvolvimento do projecto

Braga Cidade Digital e com a instalação
do wi-fi no centro histórico da cidade. Já
cumpriu?

Diria que sim. Foi uma das grande lacu-
nas que herdamos do projecto Braga Di-
gital, este sim dotado de muitos meios fi-
nanceiros, sendo que uma das valências
era precisamente a criação de uma rede de
wi-fi no centro da cidade. Mas como se
veio a constatar não supria sequer as ne-
cessidades dos próprios edifícios munici-
pais. E, portanto, foi um investimento ini-
cial que fizemos, dotando com uma série
de novas antenas não só os vários equipa-
mentos municipais, no caso do parque de
Campismo, da zona das piscinas, do está-
dio, mas também todas as artérias do cen-
tro histórico, porque julgamos que hoje
em dia essa é uma componente funda-
mental de uma cidade moderna, que faci-
lita o acesso à informação a todos aqueles
que nela residem e também a todos aque-
les que nela trabalhem ou visitem a cada
momento. 

Desde que foi eleito, o presidente da Câmara Munici-
pal de Braga, Ricardo Rio, tem vindo a surpreender a
cidade com propostas inovadoras em diferentes do-
mínios onde se realçam as questões ligadas com a
mobilidade urbana. Disso são exemplo, o Bus Rapid
Transit (BRT), os 76 quilómetros de ciclovias e agora
as tecnologias de informação e comunicação, Braga

3.0. Entretanto, Ricardo Rio anunciou que Braga vai
acolher, de 16 a 19 de Abril, o Fórum Internacional
das Comunidades Inteligentes e Sustentáveis, afir-
mando a ambição de Braga e concluindo que não há
Smart Cities sem Smart Citizens. Esta é uma nova vi-
são de futuro para Braga, apontando novas priorida-
des e acções chave que transformarão a cidade. 

"QUEREMOS AFIRMAR BRAGA 
INTERNACIONALMENTE" 

RICARDO RIO

DR

RICARDO RIO DESTACOU REDE DE WIFI BO CENTRO DA CIDADE
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2Mas este é apenas o primeiro passo
para a revolução tecnológica que se

pretende para o concelho?

Diria que este é um primeiro passo, por-
que estamos apenas a tratar a infra-estru-
tura. Aqui obviamente o objectivo é com
um conjunto de portais renovados e de
aplicações móveis que vão ser disponibi-
lizadas reforçar cada vez mais o acesso à
informação por parte dos cidadãos, no-
meadamente dos turistas. De maneira a
que quem atravessa a nossa cidade possa
fazer guias electrónicos e os possa orien-
tar do ponto de vista da atractividade tu-
rística, obtendo, por exemplo, informa-
ções complementares sobre as activida-
des culturais. No fundo toda a informação
está à distância de um clic e na palma da
mão do cidadão.

3Hoje sente-se que é um presidente 'on-
line'. Sempre no facebook. Também

quer dar esse exemplo?

Diria que o facebook é uma ferramenta
essencial, foi o modelo de postura que eu
tive enquanto responsável da oposição e
que quis manter enquanto presidente de
forma a mostrar a minha acessibilidade.
Diariamente acabo por fazer uma espécie
de atendimento electrónico a dezenas de
cidadãos que às vezes me dão sugestões,
às vezes me fazem críticas em relação a
esta ou aquela iniciativa e muitas vezes
colocam sugestões muito concretas rela-
cionadas com os serviços municipais ou
com questões que os preocupam e que eu,
naturalmente. Depois encaminho e res-
pondo, nem sempre a 100% porque tam-
bém não consigo. Mas faço-o a título ex-
tremamente pessoal. 

4Qual é o futuro que prevê ao nível da
aplicação das tecnologias à própria

cidade e quais os benefício para os muní-
cipes?

O campo de aplicação é infindável, hoje
em dia está muito em voga a temática das
cidades inteligentes e nomeadamente a
ideia que tem que haver uma crescente
qualificação tecnológica das cidades. Isto
tem que acontecer de facto do ponto de
vistas do sistema de gestão interno das
instituições, no caso concreto, da autar-
quia, quer seja no sistema de regulação do
trânsito, na iluminação pública, no con-
trolo das águas e resíduos, na leitura de
contadores, na informação sobre os trans-
portes, na gestão da rede de transporte, na
semaforização, enfim, quase que pode-
mos ir para um cenário de uma cidade vir-
tual em que todas as acções de interface
entre o cidadão e as instâncias públicas
em vários domínios acabam por ser feitas
numa base tecnológica. A verdade é que
nós consideramos que esse é um deside-
rato importante, uma componente que
não deixaremos de trabalhar e tudo fare-
mos para ir, paulatinamente, porque isto
exige um volume de investimentos consi-
derável, desenvolvendo esse caminho.
Mas vamos fazê-lo também com uma se-
gunda dimensão que para nós é funda-
mental, não podemos ter cidades inteli-
gentes sem ter cidadãos inteligentes. Se
não tivermos também uma propensão e
uma capacitação das próprias pessoas pa-
ra utilizarem essas várias soluções não
vale a pena.

5E como estão a trabalhar para ir a es-
se encontro?

Fazemos esse trabalho do ponto de vista
interno e externo da câmara. E dou este
exemplo, ao longo dos últimos meses fui
muitas vezes confrontado com propostas
de soluções informáticas que permitem

RICARDO RIO
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fazer algo que irei seguramente adoptar
na câmara municipal a curto prazo que
são soluções que viabilizam o reporte
imediato de determinado tipo de ocorrên-
cias no município. Uma espécie de cida-
dão fiscal, onde identifiquem um poste
que não tem iluminação, uma árvore que
não está podada ou um buraco numa de-
terminada rua e hoje já há soluções extre-
mamente expeditas para o fazer com re-
gisto fotográfico, com uma georeferen-
ciação imediatamente associada e com a
comunicação imediata para um serviço
municipal responsável por essa área. Ora
o que tenho dito e transmitido interna-
mente, porque também está muito rela-
cionado com a reorganização orgânica
que estamos a fazernos serviços muniuci-
pais, é que não faz sentido dar essa facili-
dade de contacto aos cidadãos e depois
internamente não conseguirmos dar a res-
posta atempadamente, reportando a ocor-
rência e resolvendo, num curto espaço de
tempo, essa mesma situação. Diria que
nesse sentido estamos a trabalhar do pon-
to de vista interno, consciencializando os
nossos próprios colaboradores para essa
cultura de serviço e de capacitação tecno-
lógica e também do ponto de vista das vá-
rias valências ligadas aos próprios servi-
ços municipais. 

6Mas que projectos, em concreto, estão
a ser desenvolvidos?

Estamos, por exemplo, ao nível económi-
co a desenvolver um projecto piloto que
vamos candidatar à CCDR-Norte de geo-
referenciação de todas as unidades em-
presariais do concelho e todos os espaços
de acolhimento empresarial. É obviamen-
te aqui a tecnologia ao serviço da capta-
ção de investimento e ao serviço da cria-
ção de emprego. Do ponto de vista dos
transportes urbanos tem havido várias ini-
ciativas no sentido de optimizar a gestão
da própria rede, quem conhecer o coman-
do de operações dos TUB seguramente fi-
ca surpreendido com o nível de controle
que já conseguimos chegar, mas que mais
uma vez pode ser melhorado. Na Agere
coloca-se exactamente nos mesmo mol-
des. Hoje em dia é possível controlar as
rotas de recolha, nomeadamente dos eco-
pontos, com base no nível de enchimento
que os mesmo já registam e queremos op-
timizar as rotas em função desses parâ-
metros. Isto acontece de uma forma trans-
versal toda a gestão municipal, mas há
seguramente muito que fazer e nós esta-

mos a fazer esse caminho.

7Que papel poderá desempenhar a In-
vestBraga em todo este processo? Se-

rá a âncora de uma estratégia ou o seu
plano de acção visa apenas ser um instru-
mento para implementar a revolução tec-
nológica no concelho?

Estamos a fazer em primeiro lugar a iden-
tificação mas também a implementação
destas soluções numa lógica de rede, ou

seja, tentarmos envolver todos e isso tem
sido uma marca distintiva de todas as ac-
ções desta governação e julgamos que
neste projecto em particular é fundamen-
tal. Recentemente tivemos um seminário
sobre esta temática no âmbito do Quadri-
látero Urbano, quando falo de rede, nem é
sequer numa lógica de rede local, às ve-
zes tem um carácter e um cunho regional
muito importante. Mas do ponto de vista
local não faria sentido nenhum desenvol-

ver qualquer esforço neste sentido se não
fosse agregando todos os players na con-
cretização destas iniciativas, desde as es-
truturas científicas às universidades, ao
tecido económico, aos vários equipamen-
tos que existem, nomeadamente as em-
presas tecnológicas que temos no conce-
lho, centros de investigação que estão
vocacionados para esta área das cidades
inteligentes e que no fundo são nossos
parceiros na concretização deste projecto
que é de todos.
Nesse sentido, a InvestBraga tem um pa-
pel também muito importante, porque o
objectivo e caminho que estamos a preco-
nizar é de que Braga, tendo uma visão de-
finida, quer porventura afirmar-se como a
primeira cidade inteligente do nosso país,
verdadeira inteligente. Ser uma cidade
onde se desenvolvem projectos de uma
forma transversal, que respeitem este mo-
delo que hoje em dia tem várias experiên-
cias. Não é modelo único e tem que ter
determinado tipo de pilares em comum ao
que se verifica em cidades inteligentes ao
nível internacional, onde há a concretiza-
ção muito prática de projectos em vários
domínios da gestão da cidade. E esses
projectos têm que ser desenvolvidos por
duas vias: com a parceria com empresas
de renome em cada um desses sectores.
Aqui recordo a questão da iluminação pú-
blica, que através da InvestBraga, Uni-
versidade do Minho e DST celebramos
uma parceria com a empresa chinesa
ZTE que vai fazer um projecto piloto no
nosso concelho precisamente de optimi-
zação da iluminação pública no centro
histórico. Como este há outros domínios
que estamos a identificar os parceiros e
estamos a fazê-lo numa base global,
olhando para as grandes empresas de re-
ferência em todo o mundo e ver aquelas
que nos podem ajudar com soluções tec-
nológicas e projectos concretos a desen-
volver este projecto no concelho Braga. 

RICARDO RIO
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8Braga vai acolher, de 16 a 19 de Abril,
o Fórum Internacional das Comuni-

dades Inteligentes e Sustentáveis (FICIS).
Este fórum vai exactamente ao encontro
desse objectivo?

É difícil, quase como a história do ovo e
da galinha. Não podemos aqui perceber
se o FICIS surge em Braga porque nós
decidimos trilhar exactamente esse cami-
nho ou se também trilhamos este caminho
para termos aqui esta massa crítica para
poder afirmar este projecto. Este fórum
vem congregar os vários agentes que ac-
tuam nesta matéria, servindo também pa-
ra demonstrar as boas práticas que já es-
tão a ser desenvolvidas, bem como os
projectos pioneiros em diversos domínios
que estão a ser colocados em prática em
várias cidades de média e grande dimen-
são à escala internacional e que vão estar
também aqui os responsáveis presentes.
Pretendemos que seja acima de tudo uma
alavanca para a afirmação do trabalho que
Braga quer desenvolver nesta matéria. No
fundo que seja um argumento para apre-
sentar junto de toda esta rede de parceiros

o objectivo ambicioso que queremos con-
cretizar, mas que também seja uma afir-
mação para o exterior do trabalho concre-
to que aqui estamos a desenvolver e que
vai ter ao longo dos próximos anos várias
realizações para demonstrar o sucesso. 

9Que impacto este fórum poderá ter na
própria cidade? Poderá ser uma ala-

vanca para mobilizar os bracarenses pa-
ra este projecto?

Concerteza que sim. O fórum tem esses
dois domínios, por um lado, é um grande
evento com carácter internacional que
atrai a Braga seguramente várias centenas
de pessoas que poderão participar no de-
curso deste evento a  animar economica-
mente a cidade e, por outro lado, a de-
monstrar o que Braga está a fazer neste
contexto. Mas por outro lado tem esse
efeito de mobilizar os próprios bracaren-
ses para aquilo que podemos e deveremos
fazer em conjunto e nesse mesmo sentido
acho que o fórum será o primeiro grande
momento de afirmação do trabalho que
está neste momento a ser construído nesta

mesma matéria. A juntar a isso, este fó-
rum tem também um mérito adicional,
que é o de sinalizar Braga internacional-
mente. Temos feito trabalho árduo de pro-
moção internacional de Braga nos mais
diversos domínios, nomeadamente, cultu-
ral, social, turístico e económico necessa-
riamente. E o posicionar Braga como uma
cidade em que este tipo de iniciativas es-
tão a ser desenvolvidas e este tipo de polí-
ticas estão a ser implementadas acho que
é extremamente importante porque tam-
bém dá, a tudo o resto que estamos a fa-
zer, muito maior coerência, muito maior
consistência e, por outro lado até, muito
maior visibilidade.

10Tendo Braga menos de 200 mil ha-
bitantes, não considera uma ambi-

ção exagerada?

Estes projectos ao nível internacional não
têm necessariamente que decorrer em ci-
dades de grande dimensão, bem pelo con-
trário, porque o que temos verificado é
que muitas vezes em cidades de grande
dimensão acaba por se quartar a dimen-

são da cidade para se trabalhar em projec-
tos piloto que tem áreas alvo muito defi-
nidas dentro dessas mesmas cidades. Di-
ria que Braga nesse aspecto tem quase
uma escala ideal, não sendo uma cidade
pequena acaba por ser um epicentro de to-
da uma região. Braga é a porta do Parque
Nacional da Peneda Gerês, Braga está a
30 minutos do Porto, a menos de uma ho-
ra de Vigo e é do ponto de vista histórico
o pólo aglutinador de toda a região do
Norte e da Galiza e temos obviamente
uma relação de colaboração muito atenta
e contínua com todos estes interlocutores.
Diria por isso, que a escala de Braga pro-
picia que as experiências aqui podem ser
desenvolvidas e o trabalho possa ser de-
senvolvido de uma forma bastante mais
pragmática do que aconteceria se calhar
numa cidade de outra dimensão.

11Então Braga tem todas as condi-
ções para ser uma Smart City?

Braga vai ser uma Smart City. Não o é,
julgo que há ainda um trabalho árduo a
percorrer. Mas esse é claramente um dos
nossos objectivos. Fazer com que Braga
seja a primeira cidade inteligente do país,
mas que o seja de facto em benefício dos
cidadãos e quando se fala aqui em benefí-
cio é preciso perceber que isto não são
matérias alegóricas, quando estamos a fa-
lar de uma cidade inteligente estamos a
conferir-lhe um cunho, por exemplo, de
competitividade, de sustentabilidade do
ponto de vista ambiental, de redução de
desperdício de recursos, de eficiência
energética, do melhor tratamento do meio
ambiente. Tudo em prol da qualidade de
vida das populações, uma cidade é tanto
mais inteligente, na minha óptica, quanto
estiver melhor apetrechada para respon-
der aquilo que os cidadãos necessitam e
para os servir cada vez melhor.

RICARDO RIO
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BRAGA SERÁ, NAS PALAVRAS DO PRESIDENTE DA AUTARQUIA, UMA CIDADE DINÂMICA, ATRACTIVA, INOVADORA E ONDE VAI SER VERDADEIRAMENTE BOM VIVER

12Em termos de mobildiade urbana,
anunciou já o BRT e as ciclovias.

São projectos dependentes dos fundos co-
munitários, mas acredita que serão con-
cretizados a médio prazo?

Sim. Neste domínio há componentes de
planeamento e ordenamento urbanístico e
há componentes de infra-estruturação. No
âmbito do planeamento e ordenamento
estamos a trabalhar e tem havido uma ló-
gica de colaboração muito próxima entre
todos os agentes deste sector, desde o pe-
louro do vereador Miguel Bandeira até à
Divisão de Trânsito da Câmara Municipal
de Braga, aos Transportes Urbanos de
Braga e outros agentes de maneira a pre-
conizar e encontrar soluções mais ade-
quadas para cada situação. Por outro lado,
do ponto de vista do financiamento tem
sido encetado também um diálogo muito
intenso com as estruturas de gestão dos
nossos fundos comunitários quer ao nível
regional, quer ao nível nacional quer até
ao nível internacional. As perspectivas
que temos é de que estes projectos pela
sua ambição, pela sua utilidade e pela sua

coerência mais uma vez virão a beneficiar
de possibilidades de financiamento. 

13Enquanto não se concretizam os
grandes projectos, tem havido um

esforço para ir resolvendo os problemas
mais pequenos. O que tem sido feito para
consciencializar as pessoas para o uso do
transporte público?

Diria que o ponto de partida para essas
iniciativas tem sido precisamente essa
consciência de cidade, um território é a
soma das aspirações de cada um dos seus
cidadãos. Não podendo satisfazer todas as
pessoas, temos que ter consciência que há
determinadas questões que servem a mui-
tas em simultâneo. E é preciso é ter a von-
tade política para ouvir, para receber os
contributos e as queixas que forem neces-
sárias e obviamente tentar solucionar e
corrigir de forma adequada. E é isso que
tem acontecido com os transportes urba-
nos, os TUB ao longo do último ano tem
feito um trabalho muito intenso no terre-
no, de auscultação dos autarcas, da pró-
pria população, dos utentes dos TUB, da-

queles que não utilizam os TUB para per-
ceber o que são os factores críticos de de-
cisão no sentido de poderem vir, no futu-
ro, a serem utilizadores do transporte
público. E a verdade é que temos conse-
guido ter resultados muito interessantes
do ponto de vista do número de passagei-
ros, da adesão de novos públicos  e até de
novos extractos sociais e diria que com o
trabalho que está a ser desenvolvido e
com a qualificação dos serviços dos pró-
prios transportes urbanos temos todas as
condições para a curto prazo o transporte
público ser não apenas o transporte útil
mas também o transporte da moda.

14Que cidade quer para 2025? Quais
os focos principais?

O principal foco que assumi desde o pri-
meiro momento é a questão da competiti-
vidade, da economia e do emprego. A ci-
dade de Braga estará tão mais conforme
aquilo que eu pretendo para ela quanto
mais seja capaz de gerar e atrair novos
projectos de investimento, de ajudar as
empresas a continuarem a crescer e que

isso venha obviamente dar oportunidades
àqueles que estão a ser inseridos no mer-
cado de trabalho, àqueles que já estavam
no mercado de trabalho e não tinham
oportunidades e muitos outros que estão
numa situação, infelizmente, de desem-
prego já há muito tempo. Essa é a priori-
dade das prioridades, porque não há nin-
guém que queira investir numa cidade
que não propicia aos seus cidadãos quali-
dade de vida. E essa qualidade de vida
obviamente reflecte-se nas condições am-
bientais, no ordenamento da própria cida-
de, do ponto de vista urbanístico, no trân-
sito, na limpeza, na segurança, na dinâ-
mica cultural e na componente social, ou
seja, termos aqui uma verdadeira rede so-
cial capaz de acorrer o mais rápido possí-
vel a quem mais necessita.

15- Então acredita mesmo que Braga
poderá vir a ser numa verdadeira

Smart City?

Sim e Braga será nesse horizonte uma ci-
dade dinâmica, atractiva, inovadora, e on-
de vai ser verdadeiramente bom viver.
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